
                                           

HALOWE TRENINGI OTWARTE LESZNO

• Organizator :                            KS SYDOW RIDING TEAM
• Kontakt:                                   Robert Sydow tel: 786863099 
• Miejsce Treningu Otwartego:  JKS Przybyszewo ul. Ostroroga 9a  
                                                       64-100  Leszno 
• Termin: 22-23.01.2022 
• Plac konkursowy – podłoże piasek kwarcowy z włókniną  72x34
      Rozprężalnia –        podłoże  piasek kwarcowy z włókniną  59x20
• Zgłoszenia i rezerwacja boksów wyłącznie  przez stronę
      www.zawodykonne.com
• Opłata za boks za 1 dzień 150 zł / 2 dni 300 zł 

Warunkiem rezerwacji boksu jest przesłanie potwierdzenia wpłaty do dnia 18.01.2022 na adres 
mailowy: admin@jksprzybyszewo.com

Dane do przelewu:
Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo 
przy Wyższej Szkole Marketingu I Zarządzania w Lesznie
ul. Ostroroga 9a 64-100 Leszno 
Santander o/Leszno 14 1090 1245 0000 0000 2404 0389
z dopiskiem : Trening Otwarty ( 22-23.01.2022 )

Termin zgłoszeń : 18.01.2022 r.
Listy Treningów będą dostępne na stronie www.zawodykonne.com
W razie pytań związanymi z panelem zgłoszeń : tel: 786863093

• Obsługa Halowych Treningów Otwartych
                      Agnieszka Bogucka-Sydow
    Gospodarz Toru : Robert Bartkowiak / Robert Sydow
    Rozprężalnia:        Urszula Drapik

http://www.zawodykonne.com/
http://www.zawodykonne.com/
mailto:admin@jksprzybyszewo.com


• Sprawy organizacyjne: 
    Uczestnicy Halowych Treningów Otwartych : zalecane ubezpieczenie i ważne badania    
lekarskie 

– Opłata organizacyjna za  dzień  treningu jednego konia – 120 zł  
Płatne na miejscu w Sędziówce przed Treningiem

– Po otrzymaniu sygnału uczestnik ma 120 sek. na jednokrotne pokonanie parkuru zgodnie z 
planem I  opublikowaną listą. W ramach limitu czasu można oddać pojedyńcze skoki.
Każda para ma prawo do dwóch przejazdów dziennie na wybranej wysokości lub dwa razy 
ten sam parkur.   

– Ściółka standard – słoma
      - Dopłata za trociny ( 1 balot ) - 70 zł, w przypadku wyboru trocin na pierwsze ścielenie dopłata
140zł (2 baloty)
     - Opieka medyczna obecna na terenie.

PROGRAM 

SOBOTA 22.01.2022 r.
Godz.: 10:00
Trening nr 1                 wys. do 60 cm ( KUCE) 
Trening nr 2                 wys. do 80 cm           
Trening nr 3                 wys. do 100 cm     
Trening nr 4                 wys. do 110 cm     
Trening nr 5                 wys. do 120 cm
Trening nr 6                 wys. do 130 cm     

NIEDZIELA 23.01.2022 r.   
Godz.: 09:00
Trening nr 7                 wys. do 60 cm ( KUCE) 
Trening nr 8                 wys. do 80 cm           
Trening nr 9                 wys. do 100 cm     
Trening nr 10               wys. do 110 cm     
Trening nr 11               wys. do 120 cm
Trening nr 12               wys. do 130 cm     

Godziny rozpoczęcia treningów mogą ulec zmianie po zapoznaniu się z ilością zgłoszeń.

• Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków, zachorowań zawodników,
członków ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży , zniszczeń, pożarów i innych zdarzeń.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY




